IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA OD 1.1. DO 31.12. 2021.
U navedenom razdoblju održano je 4 sjednica Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada.
U izvješću navodimo uvodne dijelove zapisnika održanih sjednica iz čega su vidljive točke
dnevnog reda, datum održavanja i broj prisutnih vijećnika te Odluke koje su donesene na istim
sjednicama. S vijećnicima se tijekom godine i usmeno komuniciralo vezano za neke projekte
ili problematiku. Članovi vijeća, ako su bili spriječeni doći na sjednicu Turističkog vijeća zbog
poslovnih ili privatnih obaveza, dali su pismenu suglasnost s glasovanjem po točkama
dnevnog reda s iste sjednice.
ZAPISNIK 1. Sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 02. ožujka 2021. u 9,00 sati u
prostorijama male dvorane POU pored Turističkog ureda.
Prisutni članovi Turističkog vijeća:
1. Milica Birk
2. Vesna Petek
3. Darko Kljajić
4. Tomislav Cuvaj, opunomoćeni od predsjednika Turističke zajednice
Ankica Bešter, direktorica Turističkog ureda
Katarina Magić Koščević opravdala je svoj izostanak privatnim (rodiljni dopust), Tomislav
Voštinić, Zlatko Lojna i Biserka Sunjog poslovnim obvezama, te su dostavili pisanu suglasnost,
tablicu za glasovanje s točkama dnevnog reda po dostavljenim materijalima. Goran Rajčević
nije se pismeno očitovao.
Suglasnost, tablicu za glasovanje dostavili su:
5. Tomislav Voštinić
6. Zlatko Lojna
7. Katarina Magić Koščević
8. Biserka Sunjog
Opunomoćeni od predsjednika Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika, pozdravio je
prisutne i dao na raspravu prijedlog dnevnog reda dostavljenog u materijalima za sjednicu
Turističkog vijeća, rasprave nije bilo te je s 8 glasova za usvojen sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća održane 11.12. 2020.
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga izvješća o radu TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje
1. 1. - 31. 12. 2020. godine:
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Bilješka uz temeljna financijska izviešća za 2020. godinu
- Obrazloženje uz Financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2020.
- Popis dugotrajne imovine i Knjiga evidencije službenih putovanja
- Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2020.
- Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za 2020. Prilog –Dopuna Godišnje
izvješće o radu ureda i direktorice po razdobljima između sjednica TV
- Izvješća o radu Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada za 2020.
3. Dorada i usvajanje Odluke o prijedlogu Sporazuma projektnog udruživanja o suradnji
turističkih zajednica s područja Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna plana i programa rada TZG
Ivanić-Grada za 2021.godinu
5. Informacija o Odluci o izboru kandidata Ivane Kalčić po oglasu na radno mjesto
stručnog suradnika/administrativni referent za poslove u uredu TZG IG na određeno
radno vrijeme- zamjena za porodiljni dopust
6. Informacija o pokretanju projekta izrade Karte pješačkih staza na području i oko šume
Marča u suradnji s ponuđačima dr.sc. Dražen Tutić i dr.sc Ulrike Kellermann
7. Informacije vezano za evaluaciju provedbe Strategije razvoja turizma Grada IvanićGrada 2018.-2023. godine te izrade novog Akcijskog plana do 2025.
8. Pitanja i prijedlozi
Na 1. sjednici Turističkog vijeća se informiralo, raspravljalo, te su donesene sljedeće
Odluke:
1.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 1. sjednici
održanoj dana 2. ožujka 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada
Ivanić-Grada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
o usvajanju svih Izvješća o radu TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1. - 31.12.2020.
godine
I
Turističko vijeće TZG Ivanić-Grada razmotrilo je Izvješća o radu TZG Ivanić-Grada za
razdoblje 1.1. - 31.12.2020. godine:
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Bilješka uz temeljna financijska izviješća za 2020. godinu
- Obrazloženje uz Financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2020.
- Popis dugotrajne imovine i Knjiga evidencije službenih putovanja
- Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2020.
- Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za 2020. Prilog –Dopuna Godišnje
izvješće o radu ureda i direktorice po razdobljima između sjednica TV
- Izvješća o radu Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada za 2020.
te je ista Izvješća usvojilo.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 1.1./02-03-2021
U Ivanić-Gradu, 2. ožujka 2021. godine.
2.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 1. sjednici
održanoj dana 2. ožujka 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada
Ivanić-Grada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
I.
Usvaja se prijedlog Sporazuma projektnog udruživanja o suradnji turističkih zajednica
s područja Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma.
II.
Sporazumom o projektnom udruživanju uređuje se način suradnje i udruživanja sljedećih
Potpisnica ovoga Sporazuma:

1. Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada, OIB:00055038122, Moslavačka ulica 11,
koju u ovom Sporazumu zastupa predsjednik Turističke zajednice Grada, Javor Bojan
Leš,
2. Turistička zajednica Grada Svete Nedelje OIB:17219548448, Marijana Stilinovića 1,
koju u ovom Sporazumu zastupa predsjednik Turističke zajednice Grada, Dario
Zurovec,
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 1.2./02-03-2021
U Ivanić-Gradu, 2. ožujka 2021. godine.
3.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 1. sjednici
održanoj dana 2. ožujka 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada IvanićGrada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
o usvajanju Prijedloga izmjene i dopune plana i programa rada TZG Ivanić-Grada za
2021.godinu.
I
Turističko vijeće TZG Ivanić-Grada razmotrilo je Prijedlog izmjene i dopune plana i programa
rada TZG Ivanić-Grada za 2021.godinu te ga usvaja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 1.3./02-03-2021
U Ivanić-Gradu, 2. ožujka 2021. godine.
ZAPISNIK 2. Sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 29. lipnja 2021. u 9,00 sati u
prostorijama male dvorane POU pored Turističkog ureda.
Prisutni članovi Turističkog vijeća:
1. Milica Birk
2. Vesna Petek
3. Zlatko Lojna
4. Tomislav Cuvaj opunomoćeni od predsjednika Turističke zajednice
Ankica Bešter, direktorica Turističkog ureda
Katarina Magić Koščević opravdala je svoj izostanak privatnim (rodiljni dopust), Tomislav
Voštinić, Darko Kljajić, Goran Rajčević i Biserka Sunjog poslovnim obvezama, te su dostavili
pisanu suglasnost, tablicu za glasovanje s točkama dnevnog reda po dostavljenim
materijalima. Goran Rajčević nije se pismeno očitovao.
Suglasnost, tablicu za glasovanje dostavili su:
5. Tomislav Voštinić
6. Katarina Magić Koščević
7. Biserka Sunjog
8. Darko Kljajić
Opunomoćeni od predsjednika Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika, pozdravio je
prisutne i dao na raspravu prijedlog dnevnog reda dostavljenog u materijalima za sjednicu
Turističkog vijeća, rasprave nije bilo te je s 8 glasova za usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Turističkog vijeća TZIG

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Ugovora za Izradu karte šume Marča s pješačkim
putovima i rutama izrađivača Dražen Tutić i Urlike Kellermann, tisak karte,
postavljanje info ploča i QR kodova, predstavljanje projekta i karte
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Financijskog izvješća Vikendom u Ivanić, programa
aktivnosti, press clipping!
4. Razmatranje prijedlog i usvajanje Nacrta Strategije razvoja turizma i akcijskog plana
2021.-2027.
5. Razmatranje i usvajanje Izvješća direktorice o aktivnostima ureda, period III-VI
6. Informacija o dopisu MINTS-a za projektno udruživanje zdravstvenog turizma
7. Izrada murala Sandre Mihaljević i Ivane Ožetski na dvije lokacije u gradu
8. Informacije o planiranim aktivnostima TZ Grada Ivanić-Grada: Ljeto na Zelenjaku,
priprema Bučijade, uređenje poučnih staza, Izrada maketa magistrata i dvoraca
Zagrebačke županije na SP Zelenjak, Akcija Volim Ivanić, snimanje virtualnih fotografija
za Google Street View
9. Pitanja i prijedlozi
Na 2.sjednici Turističkog vijeća po točkama dnevnog reda se informiralo, raspravljalo,
te su donesene sljedeće Odluke:
1.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada
Ivanić-Grada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
o usvajanju troškova vezano za Ugovore za izradu karte šume Marča s pješačkim
putovima i rutama izrađivača Dražen Tutić i Urlike Kellermann, tisak karte, postavljanje
info ploča i QR kodova, predstavljanje projekta i karte u ukupnom iznosu od
119.300,81 kn.
II
Za realizaciju projekta izrade karte šume Marča s pješačkim putovima i rutama angažirani su
izvođači i autori dr.sc. Dražen Tutić i dr.sc. Ulrike Kellerman, potpisani su Ugovori o autorskom
djelu. Rad dr.sc. Dražena Tutića obuhvaća prikupljanje svih podataka za kartu iz izvora
otvorenih podataka, OpenStreetMapa i vlastitih terenskih podataka. Izrada karte šume Marča
s prikazom reljefa, hidrografije, pokrova i upotreba zemljišta, prometnica, zgrada i parcela,
naziva, objekata od interesa, pješačkih staza i ruta u mjerilu 1:15 000. Ukupan trošak za dr.
sc. Dražena Tutića iznosi 52.860,22 kune. Rad dr.sc. Ulrike Kellerman obuhvaća prikupljanje
i pripremu GPX tragova pješačkih staza za preuzimanje s weba, osmišljavanje tematskih ruta
uključujući opis, visinske profile i GPX-tragove, prikupljanje i stvaranje dodatnih informacija o
području prikaza na hrvatskom i engleskom jeziku, fotografije ruta i područja za opis karte,
prijelom(oblikovanje) karte, fotografija i dodatnih sadržaja, pripremu za tisak, pripreme PDF-a
za preuzimanje s weba TZIG, pripreme QR-kodova za stupove. Trošak za dr.sc. Ulrike
Kellerman iznosi 34.570,59 kuna.
III
Izrađena je i tiskana turistička karta šume Marča – pješački putovi, tvrtka Linea je tiskala 5.000
kom. karti hr/eng za što je izdvojeno 12.250,00 kn. Postavljeno je i 8 informativnih ploča s
kartom na području Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića i uz turističke objekte, također u suradnji s
Lineom za što je izdvojeno 19.620,00 kn. Sve informacije o karti i rutama postavljene su na
https://www.tzig.hr/pjesacki-putovi/, postavljeni su i QR kodovi na karti i info pločama koji se
mogu skinuti s aplikacijama na mobilne uređaje.
Ukupna vrijednost utrošena za realizaciju ovog projekta je 119.300,81 kn. Planirane su još
aktivnosti izrade jedne ploče pješačke rute Hrvatskih šuma kod šumarske kuće Jabuka i

postavljanje QR-kodova za sve rute na ranije postavljenim crvenim putokaznim oznakama u
šumi.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 1.2./02-03-2021.
U Ivanić-Gradu, 29. lipnja 2021. godine.
2) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada IvanićGrada donosi s 8 glasova za
ODLUKA
o usvajanju Financijskog izvješća Vikendom u Ivanić, programa aktivnosti, press
clipping
I
Za projekt Vikendom u Ivanić u lipnju: Vikend za zdravlje-12. i 13.6., Vikend za wellness i
rekreaciju 19.i 20.6. i Vikend u prirodi 26.6. utrošeno je 16.009,34 kn. Ostala planirana sredstva
do 50.000,00 kn utrošit će se za organizacija događanja tijekom kolovoza za programe u
starom bazenu na SP Zelenjak, koncerti, disco za djecu s animacijom vikendom/subota.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 2.2./29-06-2021.
U Ivanić-Gradu, 29. lipnja 2021. godine.
3.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada
Ivanić-Grada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Ivanić-Grada 2021.-2027 i Akcijskog plana
do 2025.
I
Tvrtka Karzen i Karzen, izrađivači Strategije razvoja turizma Grada Ivanić-Grada 2018.-2023.
godine i Akcijskog plana 2018.- 2020. godine angažirana je za ažuriranje iste, te izradu novog
akcijskog plana. Nakon odrađenih interaktivnih radionica, obavljenih individualnih razgovora s
predstavnicima javnog i privatnog sektora iz turizma, kulture i baštine, te predstavnicima Grada
Ivanić-Grada, ažurirana je postojeću strategija, vizija i ciljeve, te su dodane nove strateške
smjernice Grada Ivanić- Grada, Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u Strategiju razvoja
turizam Grada Ivanić-Grada 2021.- 2027.godine, te je izrađen novi Akcijski plan do 2025.
godine. Nacrt Strategije i akcijskog plana poslan je na svim članovima radne grupe i članovima
Turističkog vijeća na razmatranje i usvajanje. Za poslove ažuriranja postojeće strategije i
izradu akcijskog plana tvrtki Karzen i Karzen plaćeno je 25.000,00 kn
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 3.2./29-06-2021

U Ivanić-Gradu, 29. lipnja 2021. godine.

4.) Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 2. sjednici
održanoj dana 29. lipnja 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada
Ivanić-Grada donosi s 8 glasova za
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja direktorice o radu ureda TZG Ivanić-Grada
u periodu III. – VI. mj. 2021.
I
U pismenom izvješću navedene su aktivnosti i programi koje su realizirane u periodu od prošle
sjednice Turističkog vijeća, odnosno od ožujka do lipnja 2021.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Broj: 4.2./29-06-2021.
U Ivanić-Gradu, 29. lipnja 2021. godine.

ZAPISNIK
3. redovne/elektronske sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ivanić-Grada koja se
održala od 4. studenog 2021., TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.
Članovi Turističkog vijeća koji su odgovorili na mail i putem tablice za glasovanje glasovali po
točkama Dnevnog reda:
1. Katarina Magić Koščević
2. Vesna Petek
3. Biserka Sunjog
4. Milica Birk
5. Tomislav Voštinić
6. Zlatko Lojna
7. Darko Kljaić
8. Tomislav Cuvaj, opunomoćen od predsjednika TZG Ivanić-Grada

Nije glasovao Goran Rajčević
Direktorica ureda poslala je Poziv na 3. sjednicu Turističkog vijeća s popratnim materijalima
po točkama dnevnog reda u privitku, te da se ista održi 4.11.2021. u 14,00 sati u maloj dvorani
POU. Poziv s materijalima je poslan u petak 29.10 2021. članovima Turističkog vijeća,
predsjedniku Javoru Bojanu Lešu i zamjeniku predsjednika Tomislavu Cuvaj.
U utorak 2. studenog direktorica je vijećnicima poslala Poziv za elektronsku sjednicu mailom
sljedećeg sadržaja:

Poštovani članovi Turističkog vijeća,
budući da smo poslali POZIV i materijale za 3. sjednicu Turističkog vijeća TZG IG
koja se trebala održati u četvrtak 4.11. 2021. u 14,00 sati u maloj dvorani POU,
javljam da sam pozitivna na covid 19, te istu sjednici nije moguće održati u fizičkom
obliku. Stoga Vas molim da pogledate materijale u privitku, te po točkama
dnevnog reda date svoj glas/za, protiv, suzdržan/ i eventualno primjedbe, ako
imate, do četvrtka 4.11. do 16,00 sati.
Hvala na razumijevanju.

Naziv tijela:
3. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZG IVANIĆ-GRADA/ELEKTRONSKA, 4. studenoga
2021. (četvrtak) do 16,00 sati
ČLAN TURISTIČKOG VIJEĆA TZGIG:
(VAŠE IME I PREZIME)

R.
br.
1.

2.

3.

Točke dnevnog reda 3. sjednice Turističkog vijeća
TZG IG
Razmatranje i usvajanje Zapisnika 2. Sjednice
Turističkog vijeća

ZA
X

PROTIV
X

SUZDRŽAN
X

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju
Financijskog izvješća TZ Grada Ivanić-Grada za
razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2021. godine:
OBRAZAC S-PR-RAS-NPF 30.6. 2021.
Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje
1.1. do 30. 6. 2021.
Izvještaj o prihodima i rashodima TZIG za
razdoblje 1.1. do 30.6. 2021.
Razmatranje i donošenje mišljenja o visini turističke
pristojbe za 2022.

4.

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća
o radu Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
lipnja do 30. listopada 2021. (dopuna
fotodokumentacija)

5.

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju
Financijskog izvješća 17. Bučijade i 7. Festivala
igračaka, Press clipping 17. Bučijade, Analiza
manifestacije

6.

Informacije o dolascima i noćenjima za razdoblje I-X
mjeseci 2021. usporedno s 2020., uplata TČ i TP u prvih
10 mjeseci usporedno s 2020.

7.

Planirane aktivnosti do kraja godine, Program
događanja za studeni, Prijedlog Adventa u Ivaniću,
Prijedlozi za plan i program rada za 2022.

8.

Pitanja i prijedlozi

Vaš potpis:
Do četvrtka 4. studenog 2021. mailom ili osobno su pristigli odgovori od vijećnika i
opunomoćenog od predsjednika Tomislava Cuvaja:
1. Milica Birk, mailom
2. Tomislav Voštinić – osobno je donio tablicu za glasovanje s dnevnim redom
3. Katarina Magić- mailom
4. Zlatko Lojna- osobno je donio tablicu za glasovanje s dnevnim redom
5. Vesna Petek - poslala mailom
6. Darko Kljajić – osobno je donio tablicu za glasovanje s dnevnim redom
7. Biserka Sunjog – osobno je donijela tablicu za glasovanje s dnevnim redom
8. Tomislav Cuvaj, opunomoćeni od predsjednika Javora Bojana Leša
Goran Rajčević – nije odgovorio na mail i time ni glasovao

Na 3. sjednici/elektronskoj Turističkog vijeća po točkama dnevnog reda vijećnici su
informirani u dostavljenim materijalima, te su na osnovi elektronskog glasovanja
donesene sljedeće Odluke:
1.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada br.05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj
3. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine pismenim elektronskim glasovanjem donosi s
8 glasova za/ sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješće i obrazloženja financijskog izvješća TZG IvanićGrada za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine
- Izvještaj o prihodima i rashodima TZ GIG za razdoblje 1.1. do 30.6. 2021.
- OBRAZAC S-PR-RAS-NPF 30.6. 2021.
- Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30.6.2021.
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmatralo je
- Izvještaj o prihodima i rashodima TZ GIG za razdoblje 1.1. do 30.6. 2021.
- OBRAZAC S-PR-RAS-NPF 30.6. 2021.
- Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30.6.2021.
te ista izvješća usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 3.1./04-11-2021
U Ivanić-Gradu, 4. studenoga 2021.
2.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada br.05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj
3. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine pismenim elektronskim glasovanjem donosi s
8 glasova za/ sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorica za razdoblje od lipnja do 30.
listopada 2021. godine
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmatralo je pismeno izvješće s
dopunskom dokumentacijom o uređenju poučne staze šume Žutica i Šume Marča te objava
udruženog oglašavanja temeljem Ugovora s TZ Zagrebačke županije, te ista izvješća
usvojilo.
II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 3.2./04-11-2021
U Ivanić-Gradu, 4. studenoga 2021.

3.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada IvanićGrada br.05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na
svojoj 3. sjednici održanoj 4. studenoga 2021. godine pismenim elektronskim
glasovanjem donosi s 8 glasova za/ slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Financijskog izvješća 17. Bučijade i 7. Festivala igračaka, Press clippinga i
Analize manifestacije
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmatralo je Financijski izvještaj
17. Bučijade, 7. Festivala igračaka, Press clipping i Analizu manifestaije, te ista usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 3.3./04-11-2021
U Ivanić-Gradu, 4. studnoga 2021.
ZAPISNIK 4. sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 14. prosinca 2021. u 14,00 sati
u novom djelu SB Naftalan, Omladinska ulica 23 a.
Sjednici nazočili:
1. Zlatko Lojna
2. Vesna Petek
3. Milica Birk
4. Darko Kljajić
5. Goran Rajčević
6. Biserka Sunjog
7. Tomislav Cuvaj, opunomoćen od predsjednika TZG Ivanić-Grada
Ankica Bešter, direktorica TZG Ivanić-Grad
Katarina Magić Košćević ispričala se što ne može doći na sjednicu Turističkog vijeća zbog
privatnih razloga, Tomislav Voštinić ispričavaju se što ne može doći zbog poslovnih obaveza.
Vijećnik Tomislav Voštinić dostavio je pismenu suglasnosti da se slaže s dostavljenim
materijalima po točkama dnevnog reda.
Direktorica A. Bešter pozdravila je prisutne te im zahvalila što su došli na 4. sjednicu
Turističkog vijeća, a predsjedavajući T. Cuvaj pročitao je predloženi sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika 3. Sjednice Turističkog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna /Rebalansa/ financijskog plana i
programa TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje
1.1. 2021.- 31.12. 2021.
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana i programa rada TZG Ivanić-Grada za 2022.
godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
studenog do prosinca 2021.
5. Informacije o aktivnosti do kraja godine, Program i financijski plan Adventa u Ivaniću,
smeđa signalizacija, problematika punjenja stranice croatia.hr, tisak promotivnih
materijala
6. Pitanja i prijedlozi
Na 4 .sjednici Turističkog vijeća po točkama dnevnog reda se informiralo, raspravljalo,
te su donesene sljedeće Odluke:
1.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada br.05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj
4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine glasovanjem donosi s 8 glasova za/ sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna/Rebalansa/financijskog plana i programa TZ
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1.2021. – 31.12.2021.
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmatralo je Prijedloga izmjena i
dopuna/Rebalansa/financijskog plana i programa TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje
1.1.2021. – 31.12.2021. te ista izvješća usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 4.1./14-12-2021
U Ivanić-Gradu, 14. prosinca 2021.

2.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada
Ivanić-Grada br.05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj
4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine glasovanjem donosi s 8 glasova za/ sljedeću
ODLUKU
o usvajanju prijedloga Plana i programa rada TZG Ivanić-Grada za 2022. godinu
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmatralo je prijedlog Plana i
programa rada TZG Ivanić-Grada za 2022. godinu, te ista usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 4.2./14-12-2021
U Ivanić-Gradu, 14. prosinca 2021.
3.) Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada IvanićGrada br. 05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na
svojoj 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine glasovanjem donosi s 8 glasova
za/ sljedeću
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorica za razdoblje od
studenog do prosinca 2021. godine
I
U pismenom izvješću navedene su aktivnosti i programi koje su realizirane u periodu od
prošle sjednice Turističkog vijeća, odnosno od studenog te planirane aktivnosti do kraja
prosinca 2021. godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 4.3./14-12-2021
U Ivanić-Gradu, 14. prosinca 2021.

U Ivanić-Gradu, 20. siječnja 2022.

Ankica Bešter
direktorica ureda TZG Ivanić-Grada

